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№ Пәннің 

циклі / 

Цикл 

дисципли

ны /Cycle 

of the 

course 

Пәнніңатауы / 

Название дисциплины / 

Name of the course 

Кредит 

/  

Кредит 

/  

Credit 

 

Қысқаша аннотация/ 

Краткая аннотация/  

Annotation 

Пререквизиттер/ 

Пререквизиты/ 

Prerequisites 

 

1 семестр /1 семестр / Semester 1  

ЖОО компоненті / ВУЗовский компонент / University component 

1 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UC 

 

Экономикалық процестерді сандық 

көрсету 

Цифровизация экономических 

процессов 

Digitalization of economic process 

5 Курс цифрландыру үдерісі туралы білім жүйесін қалыптастырады, 

цифрландыру әлеуетін, экономиканың түрлі салалары мен 

секторларындағы сандық процестің ерекшеліктерін көрсетеді, Қазақстан 

экономикасында цифрлық өңдеу және ақпараттық алмасу жүйелерін 

енгізуді талдайды.  

Курс формирует систему знаний о процессах цифровизации, раскрывает 

потенциал цифровизации, особенности процесса цифровизации в 

различных отраслях и сферах экономики, анализирует внедрение 

цифровых систем обработки и обмена информацией в экономике 

Казахстана.  

The course forms a system of knowledge about digitalization processes, reveals 

the potential of digitalization, features of the digitalization process in various 

industries and sectors of the economy, analyzes the implementation of digital 

processing and information exchange systems in the economy of Kazakhstan. 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

2 КП ЖООК Экономиканы құқықтық реттеу 5 Курс Қазақстан экономикасын құқықтық реттеу және халықаралық Қаржылық есеп I 
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ПД ВК 

PD UC 

 

Прававое регулирование экономики 

Legal regulation of the economy 

 

тәжірибе туралы білім жүйесін қалыптастырады. Экономикалық қызметтің 

түрлі салаларын құқықтық реттеу құралдары анықталды, мемлекеттік 

экономикалық саясаттың мақсаттарына қол жеткізудегі құқықтық 

құралдардың тиімділігі бағаланды.  

Курс формирует систему знаний о системе правового регулирования 

экономики Казахстана и международном опыте. Раскрываются 

инструменты правового регулирования различных сфер экономической 

деятельности, дается оценка эффективности правовых инструментов в 

достижении целей экономической политики государства.  

The course forms a system of knowledge about the system of legal regulation of 

the economy of Kazakhstan and international experience. The instruments of 

legal regulation of various spheres of economic activity are revealed, the 

effectiveness of legal instruments in achieving the goals of the state economic 

policy is assessed. 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

3 КП ЖООК 

ПД ВК 

PD UK 

Қаржылық есеп (тереңдетілген) 

Финансовый учет (продвинутый) 

Finacial аccounting 

( аdvanced) 

 

5 

 

Бұл курс қаржылық есептіліктің халықаралық стандарттарына сәйкес 

ұйымдардың қаржылық есептілігін қалыптастыру үшін қажетті ақпаратты 

тану, бағалау және ашудың неғұрлым терең аспектілерін қарастырады. 

Шығармашылық кәсіби пікірлер, әртүрлі тәсілдерге, көзқарастарға, 

әдіснамаға, бухгалтерлік есептің теориясы мен бағытына негізделген 

білім. 

В этом курсе изучаются более углубленные аспекты признания, оценки и 

раскрытия информации, необходимой для формирования финансовой 

отчетности организаций в соответствии с международными стандартами 

финансовой отчетности. Креативные профессиональные суждения,  знания 

основываясь на различных подходах, точках  зрения, методологии, теории 

и направлениях развития учета. 

This course examines the more in-depth aspects of the recognition, assessment 

and disclosure of information necessary for the formation of financial 

statements of organizations in accordance with international financial reporting 

standards. Creative professional judgments, knowledge based on various 

approaches, points of view, methodology, theory and directions of development 

of accounting 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 

Таңдау бойынша компонетттер / Компоненты по выбору / Optional Components 

4 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Халықаралық есеп және аудит: теория 

және практика 

Международный  учет и аудит: теория 

и практика 

International Accounting and Auditing: 

Theory and Practice 

5 Пәнде бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруді ұйымдастырудағы 

халықаралық тәжірибе, аудиторлық стандарттарды әзірлеу және оларды 

практикада қолдану мәселелері қарастырылады; халықаралық есеп және 

аудит стандарттарын қолдану әдістерін игеру. Халықаралық есепке 

алудың тұжырымдамалық негізі. Бухгалтерлік есеп және есеп беру 

моделдері. Еуропалық Одақтағы бухгалтерлік есеп жүйесі. АҚШ есептік 

жүйесі. Халықаралық аудит стандарттарының ерекшеліктері мен негізгі 

принциптері 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 



Ф ЕНУ 708-01-19 Каталог дисциплин по образовательной программе. Издание второе 
 

Дисциплина охватывает вопросы международного опыта организации 

бухгалтерского учета и финансовой отчетности, разработки стандартов 

аудита и их использование в практической деятельности; освоение 

методов применения международных стандартов  учета и аудита. 

Концептуальные основы международного учета.  Модели бухгалтерского 

учета и отчетности. Система учета в странах Европейского союза. Система 

учета США. Особенности и основные принципы  международных 

стандартов аудита. 

The discipline covers issues of international experience in the organization of 

accounting and financial reporting, the development of auditing standards and 

their use in practice; mastering the methods of applying international accounting 

and auditing standards. Conceptual framework of international accounting. 

Models of accounting and reporting. Accounting system in the European Union. 

US accounting system. Features and basic principles of international auditing 

standards 

5 КП ТК 

ПД КВ 

PD EC 

Мемлекеттік аудит және қаржылық 

бақылау 

Государственный  аудит и финансовый 

контроль 

State audit and financial control 

 

5 

 

Экономиканың мемлекеттік секторының субъектілерінде мемлекеттік 

аудит және бақылау жүйесінің құралдарының негізгі әдістемелік 

принциптерін, тәсілдерін зерттеу. Мемлекеттік аудитордың және 

халықаралық стандарттарға сәйкес қаржы есептілігінің аудитін жалпы 

мақсаттары. Тақырыпты және оның ортасын білуге негізделген елеулі 

бұрмалануларды анықтау және тәуекелді бағалау. 

Изучает основные методические принципы, подходы инструментов 

системы государственного аудита и контроля в субъектах 

государственного сектора экономики. Общие цели государственного 

аудитора и проведение аудита финансовой отчетности в соответствии с 

международными стандартами.  Идентификация и оценка рисков 

существенных искажений на основе знания субъекта и его среды.   

Studies the basic methodological principles, approaches of the tools of the 

system of state audit and control in the subjects of the public sector of the 

economy. The general objectives of the state auditor and the audit of financial 

statements in accordance with international standards. Identification and risk 

assessment of material misstatements based on knowledge of the subject and its 

environment. 

Аудит негіздері  

Основы аудита 

 Fundamentals of audit 

6 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

Салалық талдау 

Отраслевой анализ 

 Industry analysis 

4 Нарықтарды салалық ұйымдастыру, нарықтық салалық ұйымдардың 

құрылымы, салалық нарық субъектілерінің өзара іс-қимылында 

туындайтын жүйелік және объективті мәселелер, экономикалық дамудың 

негізгі үрдістері мен проблемалары туралы экономикалық ойлау мен 

білімнің тұтас жүйесін қалыптастырады. 

Формирует цельную систему экономического мышления в области 

отраслевой организации рынков, закономерностей отраслевой 

организации рынков, системности и объективности проблем, 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 
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возникающих в ходе взаимодействий субъектов отраслевого рынка, 

главных тенденций и проблем функционирования отраслевых рынков. 

Forms a whole system of economic thinking and knowledge in the field of 

industry organization of markets, the patterns of the sectoral organization of 

markets, the systemic and objective nature of problems arising in the interaction 

of the subjects of the industry market, the main trends and problems of the 

functioning of the industrial markets. 

7 БП ТК 

БД КВ 

РD ЕC 

Қаржылық есептілікті талдау 

Анализ финансовой отчетности 

Financial Statement Analysis 

 

4 Бұл курс қаржы есептілігін талдаудың негізгі әдістерін, жылдық табыстың 

қаржылық есептілігін талдайды. Капиталдағы өзгерістер туралы 

қаржылық есептілікті талдау. Ақшалай қаражаттардың қозғалысы туралы 

қаржылық есептілікті талдау. 

В этом курсе изучаются основные методы  анализа финансовой 

отчетности, Анализ  финансовой отчетности о совокупном годовом 

доходе.  Анализ  финансовой отчетности об изменении собственного 

капитала.  Анализ  финансовой отчетности о движении денежных потоках. 

This course examines the basic methods of analyzing financial statements, 

Analysis of financial statements on total annual income. Analysis of financial 

statements on changes in equity. Analysis of financial statements about cash 

flows. 

Қаржылық есеп I 

Финансовый учет I 

Financial accounting 1 
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